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اهْسع ثبت طایت در هْتْرُای جظتجْگز را بَ رّع اصْلی یاد هی دُین هقالَ در ایي   

 

 

 

 

ّبالگتْى رّ ثبت دّطتاى عشیش ها بَ ػوا پیؼٌِاد هی کٌین ّبالگ یا طایت خْد را بَ صْرت تک تک در هْتزُای جظتجْ ثبت کٌید )یعٌی بَ طایت گْگل بزید ّ 
 کٌید ّ یا یاُْ ّ ُویي طْر( ایي رّع عولکزد بِتزی در ایٌدکض هطالب ػوا خْاُد داػت

 

طایت خْد را در هْتْرُای جظتجْ ثبت کٌید اس لیٌک سیز اطتفادٍ ًوایید یا ّلی اگز هایلید بَ صْرت یکجا ّبالگ   

 

 (ثبت سبیت در مُتُرٌبی جستجُ ) وسخً خبرجی

http://www.submitexpress.com/free-submission.html 

http://www.cleversubmitter.com/ 

 

http://www.behtarinabzar.ir/


ر مُتُرٌبی جستجُ ) وسخً ایراویثبت سبیت د ) 

http://kingblog.ir/submit/ 

http://marivansoft.com/search-engine/ 

 

) پیشىٍبد مب ایه رَش است ثبت کبربردی َ تک تک در مُتُرٌبی جستجر  ) 

 

ْی ّاژٍ ُای هزتبط(، هی تْاًید طایت خْد را در هْتْر بزای ایٌکَ طایت ػوا در هْتْرُای جظتجْیی هاًٌد گْگل، یاُْ ّ یا بیٌگ ًوایغ دادٍ ػْد )با جظتج
 .جظتجْ ثبت کٌید

 :بزای ثبت طایت یا ّبالگ در هْتْرُای جظتجْ بصْرت سیز عول کٌید

 :(google.com)ثبت سبیت در مُتُر جستجُی گُگل

 بزای ثبت طایت در گْگل، اس طزیق لیٌک سیز اقدام کٌید

https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?pli=1 

تا طَ ُفتَ گْگل طایت ػوا را ایٌدکض هی کٌد 2کلیک کٌید. ظزف  submit requestدر لیٌک هذکْر، ًام طایت ّ کد اهٌیتی را ّارد کٌید ّ رّی . 

 

 :(bing.com)ثبت سبیت در مُتُر جستجُی بیىگ مبیکرَسبفت

 :بزای ثبت طایت در بیٌگ، اس طزیق لیٌک سیز اقدام کٌید

https://ssl.bing.com/webmaster/SubmitSitePage.aspx 

 .را کلیک کٌید Submit URLدر پاییي صفحَ، آدرص طایت ّ کد اهٌیتی را ّارد کٌید ّ دکوَ ی

 

 :(yahoo.com)ثبت سبیت در مُتُر جستجُی یبٌُ

، ًیاسی بَ ثبت هجدد در یاُْ ًیظت ّ طایت بصْرت خْدکار در یاُْ ًیش ثبت هی (bing.com = بیٌگ) microsoftپض اس ثبت طایت در هْتْر جظتجْی
 .ػْد

 

 

 MSN ثبت آدرس در موتور جستجوی

 

https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?pli=1
https://ssl.bing.com/webmaster/SubmitSitePage.aspx


 : ابتذا بو آدرس زیر برویذ MSN برای ثبت آدرس وبالگ خود در موتور جستجوی

 

http://www.bing.com/docs/submit.aspx 

 

 آدرس وبالگ یا سایت خود را وارد كرده و  Submit Website در مكان مشخص كذعكس را وارد كنیذ و در قسمت

Submit Url را كلیك كنیذ. 

 

 

 برای ببال بردن تضمیىی سئُ َ بٍیىً سبزی سبیت خُد ، بب مب در تمبس ببشیذ 

شذمب مطبلب شمب رَ سئُ َ ایىذکس می کىیم ، کً مُجب ببال رفته ببزدیذ شمب خُاٌذ   

 

h.asghari102@yahoo.com 

http://www.behtarinabzar.ir 

http://www.bing.com/docs/submit.aspx
mailto:h.asghari102@yahoo.com
http://www.behtarinabzar.ir/

